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Pesquisa científica 

"[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar repostas aos problemas que são propostos."  (GIL, 2016, p. 1). 

Quando realizar? 

• Quando não há respostas para um problema; 

• Quando as respostas estão dispersas. 

  



Exemplo: 

Problema: 

Como os métodos de Educação Musical Coletiva com Instrumentos de Arco 

(EMCIA) podem atender aos critérios apresentados  pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino de Música nas escolas regulares do 

Brasil? 

Fonte: Santos (2016). 

EMCIA e PCN 

1. Analisar os métodos EMCIA 

2. Verificar demandas sugeridas nos PCN 

3. Sistematizar uma proposta 

  



Por onde começar? 

P L A N E J A M E N T O D A P E S Q U I S A 

Questões científicas: 

formulação do problema, a especificação de seus  objetivos, a construção de 

hipóteses, a operacionalização  de conceitos etc. 

Questões exrtracientíficas: 

tempo a ser despendido na pesquisa, os recursos humanos,  materiais e 

financeiros necessários a sua efetivação. 

O planejamento se materializa no projeto de pesquisa.... 

Fonte: Gil (2016). 

  



Projeto de Pesquisa 

"[...] documento explicitador das ações a 

serem desenvolvidas ao  longo do processo de 

pesquisa."  (GIL, 2016, p.3) 

  



Projeto de Pesquisa 
Em que situações eu devo desenvolver um projeto de pesquisa: 

a) Plano de estudo (TCC); 

b) Ingresso em Pós-Graduação; 

c) Qualificação da pesquisa; 

d) Bolsa de Iniciação científica; 

e) Fomento à pesquisa. 

  



Elementos  do projeto 

NBR 15287: 2011 

Elementos Pré-textuais Elementos Textuais Elementos Pós-textuais 
CAPA 

FOLHA DE ROSTO 

LISTAS 

RESUMO 

SUMÁRIO 

TEMA, PROBLEMA, 

HIPÓTESE, 

JUSTIFICATIVAS, 

OBJETIVOS, REFERENCIAL 

TEÓRICO, 

METODOLOGIA, 

CRONOGRAMA E 

RECURSOS 

REFERÊNCIAS 

APÊNDICES 

ANEXOS 

 

  



Elementos do projeto 

"[...] indicações para conduzir o leitor ao  longo de um

 plano para um estudo." CRESWELL, 2010 , p. 161  

1. TEMA 

2. PROBLEMA 

3. HIPÓTESE 

4. JUSTIFICATIVAS 

5. OBJETIVOS 

6. REVISÃO DE LITERATURA 

7. METODOLOGIA 

8. CRONOGRAMA 



9. RECURSOS 

 



Concepção do tema de pesquisa 
1. Leituras e debates em sala de aula: questões atuais 

discutidas na sua área 

2. Lacunas teóricas: questões ainda não respondidas de 

forma satisfatória 

3. Vivência do pesquisador: questões vivências pelo 

pesquisador durante sua vida acadêmica ou profissional 
  



Problema de pesquisa 
"Assunto controverso, ainda não satisfatoriamente respondido em 

qualquer campo do conhecimento, e que pode ser objeto de 

pesquisas científicas ou discussões acadêmicas.” 

(DICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2022) 

  



 

Fonte: http://www.periodicos.capes.gov.br  

Como acessar o portal de periódicos 

Capes? 
1º opção: Acesso direto pelo endereço eletrônico do Portal 

Se  você está acessando o Portal  de algum  dispositivo  conectado a 

rede da Instituição,  será possível explorar todos os recursos do 

Portal. 

2º opção: Acesso remoto Via Café 
Para acessar o Portal fora da rede da instituição, você deve escolher 

a opção ‘Acesso Cafe’ no menu superior da página principal do 

Portal Capes. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/


 



Quais são as estratégias de busca mais 

apropriadas? 

Suporte ao usuário: 

Podem variar conforme a base de dados 

selecionada: cada serviço de busca possui suas 

próprias regras ou limitadores de pesquisa. 

Detalhes são encontrados nas seções: help; 

about; ajuda; sobre, entre outros. 

Operadores de consulta: 

Operadores de consulta: leia atentamente as 

dicas de como utilizar os operadores de consulta 



em cada base de dados para evitar erros na 

elaboração da estratégia de busca e prejudicar a 

qualidade dos resultados. 

  



RECURSOS DE BUSCA 

São operadores de consulta utilizados para aprimorar os 

resultados de busca em banco ou bases de dados 

▪ Operadores booleanos; 

▪ Truncagem de palavras; 

▪ Proximidade de palavras.  

Estratégia de busca: conjunto de termos de consulta 

(palavras-chaves) organizados de maneira lógica a partir 

de operadores de pesquisa 

Principais operadores: 

 “...” aspas duplas (busca de frases) 

 + ou AND (incluir termo associado) 

 - ou NOT(excluir termo associado) 



 OR (assim como) 

 ( ) Parênteses (agrupa termos pesquisa) 

 site: (resultados do site especificado) 

Operadores Booleanos 
O modelo booleano considera que os termos de busca estão ausentes ou presentes nos documentos, ou 

seja, baseada em uma frequência binária (sim ou não). 

Utilizam os operadores AND, OR e NOT para correlacionar as palavras da pesquisa. 

 
Todos os documentos que possuem o termo A e B juntos (restringe a busca) 

“Educação musical” AND “Formação de professores” 

 
Todos os documentos que possuem o termo A ou o termo B (amplia a busca). 

“Orquestra de câmara” OR “Cameratas” 



 
Todos os documentos que possuem o termo A e não contenham o termo B (exclui um dos termos). 

“Música de Câmara” NOT “Quartetos” 

Truncagem de palavras 
Símbolos ou sinais que ampliam a busca de termos para além da raiz da palavra. 

(*) asterisco:  usado para encontrar finais de palavras. Digite a raiz de um termo 

de pesquisa e substitua o final pelo asterisco (*). Por exemplo: 

Fono* para encontrar os registros contendo Fonoterapia e Fonoaudiologia.  

(#) hash (jogo da velha) ou ($) cifrão: usado para encontrar uma palavra onde 

uma ortografia alternativa pode conter um caractere extra. Por exemplo: 

colo#r para encontrar todos os registros contendo color ou colour.  



(?) interrogação: usado para pesquisar palavras com caractere desconhecido. Para 

isso, deve-se substituir o caractere desconhecido por um ?. Por exemplo: 

Organi?ation para encontrar todos os registros contendo Organization ou 

Organisation 

Proximidade de palavras 
Maneira de procurar duas ou mais palavras que 

ocorrem próximas uma da outra. Os operadores 

definem a distância máxima entre duas palavras no 

texto.  

Principais operadores de proximidade: 

N + número de palavras 



PROX + número de palavras 

NEAR + número de palavras 

PRE + número de palavras 

WITHIN + número de palavras 

Exemplo: “motores de busca” N5 “bases de dados”, 

para encontrar resultados que tenham no máximo 

cinco palavras entre o termo inicial (motores de 

busca) e o termo final (bases de dados).   



• Vocabulários controlados 

Termos padronizados para a indexação de artigos em bases de 

dados 

Tesauro da UNESCO – 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es// 

Library of Congress Subject Headings –  

https://id.loc.gov/authorities/subjects.html 

Terminologia de assuntos da Biblioteca Nacional -  

http://acervo.bn.gov.br/sophia_web/busca/autoridades  

  



Estratégia de busca 
Qual o papel da musicoterapia no tratamento de 

mulheres com histórico de violência doméstica? 
“Musicoterapia

” 

OR 

“Music 

Therapy” 

OR  

“Musicoterapia

” 

AND  “Mulheres"  

OR  

“Women"  

OR  

“Mujeres" 

AND "Violência 

doméstica"  

OR  

"Domestic 

violence"  

OR  

"Violencia 

doméstica" 

Estratégia de busca: 

(("Musicoterapia" OR "Music therapy" OR 

"Musicoterapia") AND ("mulheres" OR "Women" 



OR "Mujeres") AND ("Violência doméstica" OR 

"Domestic violence" OR "Violencia doméstica")) 

• Acesso ao Portal Capes 

• www.periodicos.capes.gov.br 

  

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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